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MANAGEMENTSAMENVATTING 

 

Vooraf 

In Noord-Holland komen diffuus met lood verontreinigde gebieden voor. Plaatselijk zijn de concentraties lood 

zo hoog, dat gezondheidsrisico’s niet kunnen worden uitgesloten. In het Convenant Bodem en Ondergrond 

2016-2020 is afgesproken dat de bevoegde overheden helderheid verschaffen over de gebruiksadviezen die 

in die gebieden zouden moeten worden gevolgd om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Om dit te 

kunnen doen, moeten allereerst de betreffende risicolocaties worden aangewezen.  

 

Voor het kunnen aanwijzen van potentiele risicolocaties dienen twee aspecten inzichtelijk te worden 

gemaakt: 

1. Waar liggen de locaties met een kwetsbaar bodemgebruik, zoals bijvoorbeeld: openbare speelplaatsen 

(meestal in woonwijken), speelplaatsen bij scholen, kinderopvangcentra en trapveldjes? 

2. Wat zijn de loodconcentraties daar ter plaatse?  

 

 

Proces 

De inventarisatie van potentiele risicolocaties is onderdeel van een brede aanpak van diffuus lood in de 

provincie Noord-Holland. Samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht werkt Noord-Holland samen in 

de landelijke werkgroep lood. Zaanstad heeft als eerste gemeente in Nederland voor diffuus lood in de 

bodem beleid opgezet: het Zaanse saneringscriterium. De drie provincies hebben het RIVM gevraagd om 

het Zaanse saneringscriterium te toetsen. 

Om te kijken of het Zaanse beleid breder inzetbaar is, heeft het RIVM dit beleid geëvalueerd. Het RIVM 

rapport  “Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood” is op 7 december 2017 gepubliceerd. 

RIVM heeft de aanpak van Zaanstad getoetst en geconcludeerd dat een grenswaarde voor lood van 800 

mg/kg.ds voor woningen met tuin goed verdedigbaar is en als uitgangspunt kan dienen voor een gezamenlijk 

op te stellen beleid. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderspeelplaatsen in die gebieden ‘schoon’ zijn. 

Noord-Holland streeft er dan ook naar om te zorgen dat kinderspeelplaatsen in gebieden met potentieel 

hoge loodgehalten ‘schoon’ zijn. Onder ‘schoon’ wordt verstaan dat de blootstelling aan bodemlood zoveel 

mogelijk beperkt is.  

Overigens is de verwachting dat veel speelplaatsen al op een ‘veilige’ manier zijn aangelegd, met verharding 

((rubber)tegels, klinkers) of open verharding (grasveld, houtsnipperlaag) of schoon zand.  

De aanpak van diffuus lood wordt in twee fasen uitgevoerd: Fase I, waar deze rapportage onderdeel van is,  

betreft een inventarisatie en het opstellen van een projectplan. Fase II betreft de uitvoering van het 

vervolgplan en initiëring van vervolgmaatregelen. 

 

Inventarisatie potentiele risicolocaties 

 

Kwetsbare objecten in kaart: 

De eerste stap voor het inventariseren van kwetsbare objecten is het definiëren van deze locaties. De 

onderstaande zes categorieën ‘kwetsbare objecten’ zijn onderscheiden als relevant: 

1. Volkstuinen 

2. Park & Plantsoen, (dag)recreatie   

3. Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en Buitenschoolse opvang 

4. Scholen 

5. Kinderspeelplaatsen 

6. Wonen met tuin 
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De volgend stap is het lokaliseren van deze objecten met behulp van beschikbare (geografische) datasets. 

Hiervoor zijn een aantal goed bruikbare en uniforme (landelijke) datasets beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het 

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), maar helaas geldt dit niet voor alle 

categorieën ‘kwetsbare objecten’. Voor de categorie ‘kinderspeelplaatsen’  is navraag gedaan bij alle 

gemeenten en voor de categorie ‘wonen met tuin’ is de informatie zelf gecreëerd. 

 
Tabel 1. Inventarisatie kwetsbare objecten 

Type kwetsbaar object Totaal 

Volkstuinen 257 

Park, Plantsoen en Recreatie 1.398 

KDV, BSO, Peuterspeelzalen 908 

Scholen 1.037 

Kinderspeelplaatsen 5.244 

Wonen met tuin  451.082 

 

Noord-Hollandse Loodkaart 

Een bodemkwaliteitskaart (BKK) is een kaart waarop de diffuse bodemkwaliteit (de achtergrondkwaliteit) 

binnen een gedefinieerd gebied op het niveau van bodemkwaliteitszones is aangegeven. Binnen de zones is 

de gemiddelde kwaliteit vergelijkbaar, terwijl tussen de zones een duidelijk verschil in kwaliteit kan bestaan. 

De kaart geldt niet voor locaties die historisch zijn belast door puntbronnen (bijv. fabriekslocaties of 

benzinestations).  

Vanuit de bodemkwaliteitskaarten zijn de 95-percentielwaarden (P95) voor lood geïnventariseerd. Een 

percentielwaarde levert statistische informatie op over de betrouwbaarheid van de bodemkwaliteit binnen 

een zone. Zo geeft de P95 een waarde aan, waar 95% van de waarnemingen onder ligt en 5% van de 

waarnemingen boven ligt. 

 

Naast de bodemkwaliteitskaarten is ook gebruik gemaakt van de bodeminformatiesystemen van gemeenten 

en omgevingsdiensten. Deze systemen bevatten gegevens van ruim 15 jaar bodemonderzoek. Aangezien 

‘lood’ een parameter is uit het standaard onderzoekpakket, is er een schat aan onderzoeksgegevens 

beschikbaar. De bodeminformatiesystemen bevatten grotendeels informatie over locaties die historisch zijn 

belast door puntbronnen (bijv. fabriekslocaties of benzinestations) en vormt daarmee een perfecte aanvulling 

op de bodemkwaliteitskaarten.   

 

Uitkomsten 

De kaartlaag met kwetsbare objecten is gekoppeld aan de loodkaart. Na het toepassen van deze ‘kaart-

over-kaart-methode’ ontstaat er een uitgangslijst van locaties met een type ‘kwetsbaar gebruik’, waaraan 

tevens bodeminformatie over lood is gekoppeld. Dit betekent dat kwantitatieve informatie beschikbaar is per 

kwetsbare locatie.  

 

Vervolgens kan iedere locatie worden ‘getoetst’. Voor het toetsen is gebruik gemaakt van de GGD- 

Risicowaarden voor lood in bodem (mg/kg) op basis van geschat IQ-puntverlies en het Zaanse 

Saneringscriterium: 

• < 1 IQ-puntverlies door bodemlood: < 100 mg/kg 

• 1-3 IQ-puntverlies door bodemlood:  100 - 390 mg/kg 

• > 3 IQ-puntenverlies door bodemlood: > 390 mg/kg 

• Zaanse Saneringscriterium: >= 800 mg/kg 
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Tabel 2. Totaaloverzicht kwetsbare objecten met geïnventariseerde loodgehalte 

Type kwetsbaar object Totaal 
(Nog) geen 
bodemdata* 

>=800 
>=390 – 

 < 800 

>=100 –  

< 390 
< 100 

Volkstuinen 257   10  8  21  140  78 

Park, Plantsoen en 

Recreatie 
1.398   66  41  125 718  

448 

KDV, BSO, 

Peuterspeelzalen 
908   45 22  130 498  

213 

Scholen 1.037   42  26 121  479  369 

Kinderspeelplaatsen 5.244  227 122 523  2.757 1.615 

Wonen met tuin  451.082   22.404  15.060 65.358 247.487 100.773 

 

* niet gezoneerde zones BKK en/of geen BKK/bodemdata (Langedijk, Weesp, Laren, Blaricum). 

 

Vervolg 

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. 

Dit plan van aanpak beschrijft in zes stappen de wijze waarop de drie provincies de kinderspeelplaatsen 

willen inventariseren – en voor onderzoek selecteren – in de aandachtsgebieden waar het( P95-)gehalte 

voor (diffuus) lood van 390 mg/kg wordt overschreden.  

In Noord-Holland is bestuurlijk afgesproken om de volgende definitie te hanteren voor kinderspeelplaatsen:  

Bij ‘plaatsen waar kinderen spelen’ gaat het om die plaatsen waar kinderen in contact komen met de 

onverharde bodem. De speelplekken worden samen met de gemeente geselecteerd, zodat lokale kennis en 

ervaring worden meegenomen.  

Definitie kinderspeelplaatsen: 

• openbare speelplaatsen (meestal in woonwijken) 

• speelplaatsen bij scholen 

• speelplaatsen bij kindercentra 

• trapveldjes 

• overige locaties, bij de gemeente bekend als speelplek voor jonge kinderen 

 

De sport-, recreatieterreinen en stadsparken worden buiten beschouwing gelaten. Aangenomen wordt dat 

kinderen hier niet dagelijks spelen en dat daarmee sprake is van een beperkte blootstelling. 

 

Na het doorlopen van de zes stappen uit het plan van aanpak is op basis van daadwerkelijk uitgevoerd 

fysiek bodemonderzoek inzichtelijk op welke kinderspeelplaatsen maatregelen nodig zijn.  De hier 

opvolgende Fase 3 zal bestaan uit: 

• Vaststellen maatregelen per kinderspeelplaats; 

• Voorbereiding en aanbesteding uitvoering (inclusief te doorlopen procedure, afhankelijk van het juridisch 

kader); 

• Communicatie over maatregelen; 

• Uitvoering maatregelen. 
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Voorbeeld Fase 1 

 

 



 

 

  
 

INVENTARISATIE RISICOLOCATIES DIFFUUS LOOD 

10 

1 INLEIDING  

 

1.1 Aanleiding 

In Noord-Holland komen diffuus met lood verontreinigde gebieden voor. Plaatselijk zijn de concentraties lood 

zo hoog, dat gezondheidsrisico’s niet kunnen worden uitgesloten. In het Convenant Bodem en Ondergrond 

2016-2020 is afgesproken dat de bevoegde overheden helderheid verschaffen over de gebruiksadviezen die 

in die gebieden zouden moeten worden gevolgd om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Om dit te 

kunnen doen, moeten allereerst de betreffende risicolocaties worden aangewezen.  

 

1.2 Achtergrondinformatie 

In Nederland is diffuse verontreiniging van de bodem met lood ontstaan doordat men zich, onbewust van de 

risico’s, op een ondoordachte wijze ontdeed van loodhoudend afval en doordat men zich niet voldoende 

bewust was van loodhoudende emissies. Loodwitfabrieken, uitloging uit ertsen en steenkool, het gebruik van 

gelode benzine, loodhoudend afval en de verwerking van stadsafval in toemaakdekken zijn voorbeelden van 

belangrijke bronnen van diffuse bodemverontreiniging.  

Omdat diffuse loodverontreiniging het gevolg is van menselijk handelen (antropogene belasting) is de kans 

op het aantreffen van diffuse loodverontreiniging het grootst in gebieden waar mensen al geruime tijd wonen 

en werken: (voormalige) vestingsteden, loodwitfabrieken, historische lintbebouwing, toemaakdekken en de 

uitleggebieden uit het begin van de twintigste eeuw zijn theoretisch de meest waarschijnlijke belaste 

gebieden.  

 

1.3 Kaart-over-kaart-methode 

Voor een onderzoek naar de daadwerkelijke risicogebieden dienen twee aspecten inzichtelijk te worden 

gemaakt: 

1. Waar liggen de locaties met een kwetsbaar bodemgebruik? (Ter illustratie: Afbeelding 1). 

2. Wat zijn de loodconcentraties daar ter plaatse? (Ter illustratie. Afbeelding 2). 

 

 Afbeelding 1. Een grasveld met speeltoestellen en voetbaldoeltjes. 
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Afbeelding 2. Beschikbare loodwaarden: Bodemkwaliteitszone (geel gearceerd), bodemonderzoek (blauwe contouren), 
boorpunt (paarse stip). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkwijze om bovenstaande inzichten te verwezenlijken, noemen we de  kaart-over-kaart-methode. Na 

het toepassen van de ‘kaart-over-kaart-methode’ ontstaat er een uitgangslijst van locaties met een type 

‘kwetsbaar gebruik’, waaraan tevens bodeminformatie over lood is gekoppeld. Dit betekent dat 

kwantitatieve informatie beschikbaar is per kwetsbare locatie. Vervolgens kan iedere locatie worden 

‘getoetst’: overschrijdt de gekoppelde loodwaarde wel/niet de norm die van toepassing is op het type locatie? 

(Ter illustratie Afbeelding 3). 

 
Afbeelding 3. ‘Getoetst object’. In dit voorbeeld zijn de onderzoeksgegevens en/of meetwaarde hoger dan de Bkk-
waarde. Daarom is de kinderspeelplaats ‘rood’ ingekleurd t.o.v. de gele (achtergrond)waarde uit de Bkk. 
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In Afbeelding 4 wordt het proces van de ‘kaart-over-kaart-methode’ schematisch weergegeven. 

 

Afbeelding 4. Het proces van de ‘kaart-over-kaart-methode’ 
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1.4 Samenwerking met provincies Zuid-Holland en Utrecht 

Deze inventarisatie is onderdeel van een brede aanpak van diffuus lood in de provincie Noord-Holland. 

Samen met de provincie Zuid-Holland en provincie Utrecht werkt Noord-Holland samen in de landelijke 

werkgroep lood. Zaanstad heeft als eerste gemeente in Nederland voor diffuus lood in de bodem beleid 

opgezet: het Zaanse saneringscriterium. De drie provincies hebben het RIVM gevraagd om het Zaanse 

saneringscriterium te toetsen.  

Om te kijken of dit beleid breder inzetbaar is, heeft het RIVM het Zaans beleid geëvalueerd. Het RIVM 

rapport  “Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood” is op 7 december 2017 gepubliceerd. 

RIVM heeft de aanpak van Zaanstad getoetst en geconcludeerd dat de waarde 800 mg/kg voor woningen 

met tuin goed verdedigbaar is en als uitgangspunt kan dienen voor het gezamenlijk op te stellen beleid. 

Uitgangspunt daarbij is dat de kinderspeelplaatsen in die gebieden ‘schoon’ zijn. Vanuit het RIVM-rapport 

blijkt dat Zaanstad het merendeel van de adviezen van het RIVM en de GGD uit 2016 in de praktijk brengt 

en op deze manier de blootstelling aan bodemlood vermindert. 

De drie provincies richten zich in eerste instantie op de kinderspeelplaatsen. Het doel is om te zorgen dat 

kinderspeelplaatsen in gebieden met potentieel hoge loodgehalten ‘schoon’ zijn. Onder ‘schoon’ wordt 

verstaan dat de blootstelling aan bodemlood zoveel mogelijk beperkt is. De verwachting is dat veel 

speelplaatsen al op een ‘veilige’ manier zijn aangelegd, met verharding ((rubber)tegels, klinkers) of open 

verharding (grasveld, houtsnipperlaag) of schoon zand.  

De aanpak van diffuus lood wordt in twee fasen uitgevoerd: Fase I, waar deze rapportage onderdeel van is,  

betreft een inventarisatie en het opstellen van een projectplan. Fase II betreft de uitvoering van maatregelen. 

 

1.5 Werkgroep  

De Provincie heeft voor het thema ‘diffuus lood’ een werkgroep ingesteld: “Provinciale communicatie rondom 

loodverontreiniging in de bestaande uitvoeringspraktijk Wbb”. In deze werkgroep zijn alle omgevingsdiensten 

uit Noord-Holland vertegenwoordigd. De deelnemers van de werkgroep waren zowel kwartiermakers als een 

waardevol klankbord. De omgevingsdiensten leverden zelf rechtstreeks de benodigde (bodem)informatie of 

legden contact met de betreffende bronhouders. Tevens waren zij aanwezig bij het startoverleg en een 

(tussentijdse) presentatie van conceptresultaten.  

De werkgroep bestond uit de volgende instanties en personen: 

• RUD Noord-Holland, Noord (RUD NHN): Stefanie IJsselmuiden-Coesel, Jan Kuyper, Arjen Bosma 

• Omgevingsdienst IJmond (Odijmond): Niek Bevers, Hans Bakker 

• Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZK): Michiel Eijndhoven 

• Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV): Saskia van der Linden 

 

1.6 Leeswijzer 

De kaart-over-kaart-methode wordt uitgewerkt in de hoofdstukken 2 en 3. Het maken van een ‘loodkaart’ 

wordt behandeld in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 komt het inventariseren van ‘kwetsbare objecten’ aan bod, 

Hierbij is veel aandacht besteed aan de mogelijke opties en de dilemma’s die daarbij soms aan de orde zijn.  

Het uiteindelijke eindproduct is een uitgangslijst met risicolocaties. Deze wordt in een afzonderlijk hoofdstuk 

gepresenteerd. Behalve een getalsmatige overzicht is er ook een eindproduct in GIS-formaat. De bijlagen 

met gemeentelijke overzichtskaarten (zie Bijlage A) geven een indruk van de mogelijkheden die deze GIS-

bestanden bieden.  

Hoofdstuk 5 verschaft informatie over de loodwitindustrie. Na het lezen van dit hoofdstuk zal het duidelijk zijn 

dat de impact van deze sector op de diffuse loodproblematiek niet te onderschatten valt en dat het geen 

toeval is dat dit thema met name in Rotterdam, Amsterdam en Zaanstad speelt. 

Hoofdstuk 6 toont aan dat toemaakdekken beperkt aanwezig is in de Provincie Noord-Holland. 

Een resume van al het voorgaande is opgenomen in het afsluitende hoofdstuk 7. 
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2 HET MAKEN VAN EEN ‘LOODKAART’ 

 

2.1 Overzicht bronhouders 

Het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) Noord-Holland bestaat uit 44 gemeenten. Dit is exclusief 

de rechtstreekse gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaandam, want deze gemeenten zijn zelf 

bevoegd gezag Wbb. 

 

Vergunningverlening en Handhaving is ondergebracht bij 4 omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten 

hebben ook elk een eigen Bodeminformatiesysteem (BIS): 

• Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 

• Omgevingsdienst IJmond (Odijmond) 

• Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 

• Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 

 

Vier gemeenten hebben een eigen BIS: 

• Edam-Volendam 

• Langedijk 

• Hilversum 

• Huizen 

 

2.2 Bodemkwaliteitskaarten 

In totaal zijn 12 datasets aan bodemkwaliteitskaarten beschikbaar: 

• 15M1206 (Texel, 2016); 

• 16M1158 (Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, 2017); 

• 14M1136 (Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo, 2015); 

• 15M1207 (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec, 2016); 

• 12M307 (Beemster, Edam-Volendam (gedeeltelijk), Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland, 

2013); 

• Bkk Purmerend (Purmerend, 2014); 

• Bkk IJmond (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, 

Uitgeest, Velsen, Zandvoort, 2016); 

• Bkk Haarlemmermeer (Haarlemmermeer, 2016);  

• Regio Amstelland-Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, 2012); 

• Regio Naarden_Bussum (Gooisemeren, 2013); 

• Huizen (Huizen, 2014); 

• Wijdemeren (Wijdemeren, 2016); 

• Bodemkwaliteitskaart duingebied binnen de gemeenten Bergen en Castricum (PWN, 5 september 2016). 

 

 

De volgende 4 gemeenten beschikken niet over een bodemkwaliteitskaart: 

• Blaricum; 

• Langedijk; 

• Laren; 

• Weesp. 
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2.3 Bkk-zones en 95-percentielwaarde voor lood 

In een bodemkwaliteitskaart worden op basis van bodemtype, gebruikshistorie en bodemkwaliteitsgegevens  

homogene deelgebieden (= bodemkwaliteitzones) onderscheiden met een diffuse bodemkwaliteit. Door 

gebruik te maken van de bodemkwaliteitzones en de daaraan gekoppelde 95-percentielwaarde voor lood, 

wordt relatief eenvoudig een ‘totaaloverzicht’1 van de gebiedseigen bodemkwaliteit voor de hele provincie 

gerealiseerd 

 

Afbeelding 5 is een uitsnede van dit totaaloverzicht. De zeer oude historische kernen van Enkhuizen en 

Medemblik en de voormalige vestingstad Den Helder,  vallen direct op met hoge(re) concentraties lood. 

 
Afbeelding 5.Voorbeeld Bkk-zones en 95P-waarde voor lood  

 

 

2.3.1 Kanttekening bij bodemkwaliteitskaarten 

Bodemkwaliteitskaarten zijn in hoofdzaak uitgewerkt en vastgesteld om grondverzet eenvoudiger en 

goedkoper te maken. Voor 2008 (regiem Besluit bodemkwaliteit) was differentiatie in historie van woonwijken 

en industrieterreinen vaak dominant bij de gebiedsindeling in bodemkwaliteitskaarten. Na 2008 (Besluit 

bodemkwaliteit) is er een tendens waarneembaar om onderscheid in kwaliteitszones te vereenvoudigen: 

minder zones en onderverdeeld naar de bodemfunctieklassen afgeleid van het bestemmingsplan en 

bodemkwaliteitsklassen uit het Besluit bodemkwaliteit. Hierdoor heeft er aggregatie plaatsgevonden van 

zones waarvoor geldt dat de bodemfuncties en/of bodemkwaliteitsklassen met elkaar in overeenstemming 

zijn (landbouw/natuur, wonen  en industrie). Voor het inzichtelijk maken van verhoogde gehalten aan lood, is 

deze ontwikkeling niet persé gunstig.  

                                                      

1 M.u.v. uitgesloten locaties van de Bkk en de gemeenten zonder Bkk 
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2.4 Lood in bodeminformatiesystemen 

Een bodeminformatiesysteem (BIS) is erop gericht milieuhygiënische informatie te registreren en 

overzichtelijk te presenteren. Hierbij is er de mogelijkheid om informatie uit onderzoeksrapporten, boringen 

en andere bronnen in te voeren. De wijze waarop er gegevens zijn of worden ingevoerd is facultatief en 

verschilt daardoor per beheerder. Voor de kaart-over-kaart-methode zijn de volgende gegevens vereist: 

• Selectiemogelijkheid voor de parameter lood 

• Geografische situering (xy-coördinaat of contouren) 

• Grond en diepte (gemiddeld < 0.5 meter) 

• Gehalte (mg/kg)  

 

Afbeelding 6. Voorbeeld van een BIS-dataset, waarbij zowel geografische onderzoekscontouren als boorpunten voor 
loodgehalten beschikbaar zijn. 

 

 

2.4.1 Data-uitwisseling bodeminformatiesystemen 

a. De bodeminformatie van de RUD NHN, Odijmond, OD NZKG en de gemeente Edam-Volendam is snel 

en soepel verkregen.  

b. De gemeente Langedijk was niet in staat om de gevraagde informatie aan te leveren.  

c. Via de OFGV werd snel de BIS-data van de gemeenten Hilversum en Huizen verkregen. De 

bodeminformatie uit het eigen BIS van de OFGV was niet bruikbaar binnen (de uitvoeringstermijn van) 

het project. 

d. Voor de gemeente Weesp en de voormalige gemeente Muiden beschikt de OFGV niet over bruikbare 

gegevens. In 2014 is een analyse van deze bodeminformatie uitgevoerd, waarbij deze als 

‘onbetrouwbaar’ beoordeeld.  
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2.5 Gemeenten zonder bodemkwaliteitskaart  

De gemeenten Blaricum, Langedijk, Laren en Weesp beschikken niet over een Bodemkwaliteitskaart. Voor 

deze gemeenten heeft Arcadis een eigen indeling gemaakt van homogene deelgebieden. De indeling 

bestaat uit de volgende 4 zones: 

1. Intensief bebouwd in 1880 

2. Intensief bebouwd in 1950 

3. Intensief bebouwd in 2016 

4. Niet of extensief bebouwd in 2016 

 

Het idee was om met behulp van de beschikbare BIS-data voor deze zones een 95-percentielwaarde voor 

lood te berekenen. Echter, voor alle 4 de gemeenten is geen BIS-data beschikbaar (zie 2.4.1), zodat dit idee 

niet nader is uitgewerkt. Dit impliceert dat voor de betreffende gemeenten geen ‘loodkaart’ beschikbaar is. 
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3 INVENTARISATIE KWETDBARE OBJECTEN 

De eerste stap voor het inventariseren van kwetsbare objecten is het definiëren van deze locaties. In de 

werkgroep zijn de onderstaande zes categorieën ‘kwetsbare objecten’ onderscheiden als relevant: 

1. Volkstuinen 

2. Park & Plantsoen, (dag)recreatie   

3. Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en Buitenschoolse opvang 

4. Scholen 

5. Kinderspeelplaatsen 

6. Wonen met tuin 

 

De volgend stap is het lokaliseren van deze objecten met behulp van beschikbare (geografische) datasets. 

Tijdens dit proces bleek dat er een aantal goed bruikbare en uniforme (landelijke) datasets beschikbaar zijn, 

maar helaas niet voor alle categorieën ‘kwetsbare objecten’. Voor één categorie diende zelfs informatie te 

worden gecreëerd! Hier onder wordt het inventarisatieproces nader toegelicht. 

 

3.1 Uniforme landelijke informatie 

3.1.1 Volkstuinen , Park & Plantsoen en (dag)recreatie  

Al sinds eind jaren veertig van de vorige eeuw stelt het CBS periodiek een statistiek van het bodemgebruik 

samen. Vanaf 1989 worden de basisgegevens in een geografisch informatiesysteem (GIS) opgeslagen, 

verwerkt en geanalyseerd. Het CBS maakt hierbij gebruik van een functionele classificatie van de objecten 

die in het Bestand Bodemgebruik zijn opgenomen. Voor de inventarisatie van ‘kwetsbare objecten’ zijn drie 

classificaties relevant: 

1. Volkstuinen 

2. Park & Plantsoen 

3. (dag)recreatie 

 

Het meest recente Bestand Bodemgebruik is van 2012 en de informatie is beschikbaar op het niveau van 

contouren. 

 

3.1.2 Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

Op de website https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl staan de gegevens van alle geregistreerde 

kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve 

beschikking van de gemeente. De gegevens zijn te downloaden via het Dataportaal van de Nederlandse 

overheid. Het bestand bevat XY-coördinaten (punten) en op één locatie kunnen meerdere punten liggen, 

bijvoorbeeld in het geval dat in een gebouw zowel een kinderdagverblijf (0-4 jaar), buitenschoolse opvang 

(4-12 jaar) en/of een Peuterspeelzaal is gevestigd. 

 

3.1.3 Scholen 

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van 

basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van 

de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en 

gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV 

BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. 

 

De BAG dataset biedt de mogelijkheid om te selecteren op de functie/het gebruik van een pand. Een van de 

selectiemogelijkheden is ‘onderwijs’. De informatie is op pandniveau (contouren). Een school kan bestaan 

uit meerdere contouren, bijvoorbeeld een hoofdgebouw met bijgebouwen. Er is geen selectie mogelijk op het 

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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type onderwijs. De selectie bevat dus basisscholen, maar ook middelbare scholen en vervolgonderwijs 

(bijvoorbeeld: ROC, HBO, Universiteit). 

 

3.1.4 Kinderspeelplaatsen 

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bevat gedetailleerde informatie over fysieke objecten in 

onze omgeving. Het bestand wordt via PDOK beschikbaar gesteld. Gemeenten, provincies en 

waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van 

Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de 

digitale kaart. De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor 

de BGT (SVB-BGT). Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke 

Voorziening (LV BGT). De digitale kaart wordt nog opgebouwd. 

Kinderspeelplaatsen vallen niet onder de verplichte objecten van de BGT en zijn daardoor veelal niet 

opgenomen in het bestand. Zekerheidshalve zijn de kinderspeelplaatsen, die wel in het bestand zijn 

opgenomen geselecteerd. Het betreft informatie op het niveau van contouren. 

 

3.2 Gemeentelijke informatie kinderspeelplaatsen 

Omdat er geen uniforme, landelijke dataset bestaat met kinderspeelplaatsen is aan alle 44 gemeenten 

gevraagd om deze informatie aan te leveren. Voor de meeste gemeenten geldt dat voor het beheer van de 

openbare ruimte gebruik wordt gemaakt van een informatiesysteem, waarin ook kinderspeelplaatsen zijn 

opgenomen. Het resultaat qua uitlevering wisselde echter sterk en laat zich samenvatten in de onderstaande 

vierdeling: 

• Eenduidige contouren van de speelplaatsen; 

• Eén xy-coördinaat (punt). Vaak in het midden (centroid) van de speelplaats, maar niet altijd. 

Een xy-coördinaat voor ieder afzonderlijk speelelement zoals bijvoorbeeld:  schommel, wipkip, zandbak, pannadoeltje, 
etc. Een speelplaats bestaat dan uit een veelvoud aan coördinaten (punten). Zie  

• Afbeelding 7; 

• Enkele gemeenten beschikten alleen over een adressenlijst in Excel. Omdat hierin adresaanduidingen 

waren opgenomen waren deze lijsten grotendeels te herleiden tot een xy-coördinaat (punt). 

 
Afbeelding 7. Voorbeeld van een speelplaats waarbij ieder afzonderlijk speelelement is vastgelegd. 
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3.3 Gecreëerde informatie: Wonen met tuin 

Er bestaat geen (landelijke) dataset ‘wonen met tuin’. In de BGT is het verplichte object ‘erf’ opgenomen dat 

als volgt is gedefinieerd: “Terreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk hoort, dat niet nader wordt 

ingewonnen en dat bestaat uit een mengvorm van begroeiing, verharding, en/of water.” 

Deze definitie lijkt veelbelovend en blijkt goed bruikbaar voor erven bij woonhuizen (zie Afbeelding 8). 

Afbeelding 8. BGT: Panden (rood) en erven (briljantgeel) 

 

 

Echter, de definitie luidt :  “Terreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk ….”. En bij dat ‘overig bouwwerk’ 

gaat het mis. Zo werd bijvoorbeeld het RWZI-terrein in de gemeente Beverwijk ( zie Afbeelding 9) 

geselecteerd als ‘wonen met tuin’, omdat ook bij dit ‘bouwwerk’ sprake is van een: “terreindeel dat niet nader 

wordt ingewonnen en dat bestaat uit een mengvorm van begroeiing, verharding, en/of water” (= erf, zie 

Afbeelding 10). 

 
Afbeelding 9. RWZI Gemeente Beverwijk. 
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Afbeelding 10. BGT classificaties m.b.t. RWZI Gemeente Beverwijk. 

 

 

3.3.1 BAG en kadastrale ondergrond 

Omdat de BGT niet voldoet voor ‘wonen met tuin’, is met behulp van de BAG en de kadastrale ondergrond 

een eigen kaartlaag ‘wonen met tuin’ gecreëerd. Deze is als volgt tot stand gekomen:  

1. Vanuit de BAG zijn panden met een ‘woonfunctie’ geselecteerd. 

2. Kadastrale percelen waarop panden met een woonfunctie zijn gesitueerd, zijn vanuit de kadastrale 

ondergrond geselecteerd. 

3. Met behulp van deze twee kaartlagen is een nieuwe contour gecreëerd: [kadastrale perceel] minus [BAG-

woonpand]. 

4. Deze nieuwe kaartlaag wordt beschouwd als de (mogelijke) tuin bij een woonpand.  

 
Afbeelding 11. Woningen met (achter)tuin en kadastrale ondergrond 
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Afbeelding 12. Resultaat gecreëerde kaartlaag ‘wonen met tuin’ (groene contouren) 

 
 

Afbeelding 12 laat zien dat de contouren van de gecreëerde kaartlaag ‘wonen met tuin’ kleiner zijn dan de 

werkelijke tuinen. In dit voorbeeld wordt dat veroorzaakt omdat de woningen met tuinen zijn samengesteld 

uit drie 3 kadastrale percelen. Op slechts één van drie percelen staat een BAG-woonpand, waardoor de 

overige twee percelen automatisch niet zijn geselecteerd (zie eventueel punt 2 hier boven).  

Een nadeel van de zelf gecreëerde kaartlaag ‘wonen met tuin’ is dus dat de tuinen in werkelijkheid 

omvangrijker kunnen zijn, dan de gecreëerde contour. Het grote voordeel is dat nu wel echt (mogelijke)  

tuinen zijn geselecteerd en niet -  zoals bij de BGT-erven - allerlei overige terreinen.  

In de werkgroep is het thema ‘wonen met tuin’ uitgebreid besproken en nader geanalyseerd. Het eindoordeel 

is dat de eigen systematiek valt te verkiezen boven de BGT-systematiek met het ‘erf’. De belangrijkste 

beweegredenen zijn de volgende: 

• Via de BGT worden ruim 25% meer contouren ten onrechte geselecteerd (erf, maar geen tuin). 

• De eigen systematiek levert een contour die een onderschatting kan zijn van de daadwerkelijke omvang 

van de tuin. Maar de contouren hebben nog steeds een signaleringswaarde. Ook een kleine contour 

‘wonen met tuin’ met een hoge loodwaarde, zal via de werkwijze van de inventarisatie in het oog 

springen. 

De oppervlakte van de tuin is geen onderscheidend criterium voor de inventarisatie. Bij de start van het 

project was er de gedachte dat kleinere tuinen (bijvoorbeeld minder dan 50 vierkante meter) misschien 

buiten de inventarisatie gelaten zouden kunnen worden. Echter, na een analyse van de oppervlakteverdeling 

vanuit het BGT-resultaat (zie  

• Tabel 3) bleek dat voor de Provincie Noord-Holland de tuinen relatief groot zijn. Het toepassen van een 

oppervlaktecriterium was daardoor niet langer opportuun. Immers het sorteert weinig effect en voor het 

toepassen van een oppervlaktecriterium groter dan 50 vierkante meter ontbreekt onderbouwing. 

  

Tabel 3. Oppervlakteverdeling (tussentijds) BGT-resultaat. 

Oppervlakte % % cumulatief 

10 tot 20* 3% 3% 

20 tot 30 3% 6% 

30 tot 40 3% 9% 

40 tot 50 3% 13% 

50 tot 60 5% 17% 

60 tot 70 7% 24% 

70 tot 80 8% 32% 
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80 tot 90 7% 39% 

90 tot 100 6% 45% 

100 tot 200 24% 69% 

> 200 31% 100% 

*Een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter, is beschouwd als zijnde geen ‘tuin’. 

 

3.4 Wat is één kwetsbaar object? 

In dit hoofdstuk is de inventarisatie van kwetsbare objecten uiteengezet. Uit de beschrijvingen hier boven 

blijkt dat kwetsbare objecten kunnen worden uitgedrukt in contouren, punten en een veelvoud van punten. 

Deze geografische data moet vervolgens worden gekoppeld met de loodkaart. De onderstaande aspecten 

waren een uitdaging voor een goede gegevensverwerking: 

• Aan een punt kan GIS-technisch geen informatie worden toegevoegd; 

• Het is onwenselijk als de uitgangslijst veel dubbele informatie bevat. Bijvoorbeeld in het geval van één 

kinderspeelplaats met veel speeltoestellen, of één schoolterrein met meerdere gebouwen. 

 

Hier onder wordt per type kwetsbaar object kort beschreven hoe een ‘locatie’ GIS-technisch is gedefinieerd. 

 

Volkstuinen en ‘Park & Plantsoen en (dag)recreatie 

De contouren uit het Bestand Bodemgebruik zijn uniform en eenduidig en behoeven daardoor geen enkele 

bewerking. 

 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen 

De kaartlaag ‘Kinderopvang en Peuterspeelzalen’ bestaat uit punten. Om hier loodinformatie aan te kunnen 

koppelen zijn deze punten getransformeerd naar polygonen. Hiervoor is een minimale buffer van 0,1 meter 

toegepast.  

 

Scholen 

De scholen zijn pandcontouren vanuit de BAG. Omdat een school uit meerdere gebouwen kan bestaan, is er 

voor gekozen om het kadastrale perceel waarop de schoolgebouwen zich bevinden te selecteren als 

object. Dit leidt tot reductie van het aantal objecten, hetgeen een betere benadering is van het werkelijk 

aantal schoollocaties. Omdat een school zich op meerdere kadastrale percelen kan bevinden, is nog steeds 

sprake van een (beperkte) overschatting van het daadwerkelijke aantal scholen. 

 

Kinderspeelplaatsen 

Vanuit de gemeentelijke informatie waren punten en contouren beschikbaar. De contouren behoeven geen 

bewerking. De punten zijn als volgt bewerkt. 

1. Ieder punt is ‘gebufferd’ tot een (ronde) polygoon met een doorsnede van 25 meter. 

2. Indien deze gebufferde polygonen elkaar overlappen zijn deze samengevoegd (GIS-commando: merge) 

tot één nieuwe polygoon (zie Afbeelding 13).  

 

Deze bewerking leidt tot een sterke reductie van het aantal speellocaties, hetgeen een veel betere 

benadering is van het werkelijk aantal kinderspeelplaatsen. Omdat op een uitgestrekte kinderspeelplaats de 

speelelementen meer dan 25 meter van elkaar verwijderd kunnen zijn, is nog steeds sprake van een 

overschatting van het daadwerkelijke aantal kinderspeelplaats. 
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Afbeelding 13. Voorbeeld van gebufferde en samengevoegde polygonen Kinderspeelplaatsen (paars). In dit voorbeeld 
liggen er ook kinderspeelplaatsen in een park (licht blauw) 

 

 

Wonen met tuin 

In paragraaf 3.3.1 is uitgebreid beschreven op welke wijze een kaartlaag ‘wonen met tuin’ is gerealiseerd. 

Het resultaat is één polygoon, die is samengesteld vanuit een uitsnede (BAG-pand) van een kadastraal 

perceel.  
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4 POTENTIELE RISICOLOCATIES 

 

4.1 Normenkader Noord-Holland 

Naar aanleiding van het RIVM rapport en het advies op het RIVM- rapport van de GGD’en is het voorstel om 

kinderspeelplaatsen aan te pakken in gebieden waar een risico is op meer dan 3 IQ puntverlies (390 mg/kg). 

Op basis van het advies van het RIVM hebben gebieden waar een verhoogde kans is dat loodwaarden  

boven de 800 mg/kg voorkomen de hoogste prioriteit. Uitgangspunt voor het normenkader van de provincie 

Noord-Holland is dan ook prioritering van gebieden, op basis van verhoogde kans op voorkomen 

loodwaarden, conform de onderstaande tweedeling:  

1. Prioriteit 1: > aandachtsgebieden met loodgehalten van 800 mg/kg of meer; 

2. Prioriteit 2: > kinderspeelplaatsen met loodgehalten 390 mg/kg of meer. 

 

4.2 Samenvatting potentiele risicolocaties 

Tabel 4 hier onder geeft een getalsmatig overzicht van de potentiele risicolocaties. Voor zover 

bodeminformatie over lood beschikbaar was, is het geïnventariseerde loodgehalte2 als volgt vastgesteld: 

1. Indien beschikbaar, het maximaal gehalte van een boorpunt. Zo niet dan: 

2. Indien beschikbaar, het maximale gehalte gekoppeld aan een onderzoekscontour. Zo niet dan: 

3. De P95-waarde vanuit de BKK (indien beschikbaar). 

 

De klassenbreedten zijn overeenkomst de GGD- Risicowaarden voor lood in bodem (mg/kg) op basis van 

geschat IQ-puntverlies en het Zaanse Saneringscriterium: 

• < 1 IQ-puntverlies door bodemlood: < 100 mg/kg; 

• 1-3 IQ-puntverlies door bodemlood:  100 - 390 mg/kg; 

• > 3 IQ-puntenverlies door bodemlood: > 390 mg/kg 

• Zaanse Saneringscriterium: >= 800 mg/kg. 

 

Tabel 4. Totaaloverzicht kwetsbare objecten met geïnventariseerde loodgehalte 

Type kwetsbaar object Totaal 
(Nog) geen 
bodemdata* 

>=800 
>=390 – 

 < 800 

>=100 –  

< 390 
< 100 

Volkstuinen 257   10  8  21  140  78 

Park, Plantsoen en 

Recreatie 
1.398   66  41  125 718  

448 

KDV, BSO, 

Peuterspeelzalen 
908   45 22  130 498  

213 

Scholen 1.037   42  26 121  479  369 

Kinderspeelplaatsen 5.244  227 122 523  2.757 1.615 

Wonen met tuin  451.082   22.404  15.060 65.358 247.487 100.773 

 

* niet gezoneerde zones BKK en/of geen BKK/bodemdata (Langedijk, Weesp, Laren, Blaricum). 

 

                                                      

2 Het veld PRIO in het GIS-bestand 
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5 LOODWIT(FABRIEKEN)  

 

5.1 Loodwit 

Loodwit is een van de oudst bekende kunstmatige pigmenten voor de verfindustrie. Aanvankelijk werd 

loodwit vanuit Engeland geïmporteerd, maar vanaf de zeventiende eeuw nam de productie van loodwit in 

Nederland een vlucht. Rotterdam, Amsterdam en de Zaanstreek werden belangrijke centra voor 

loodwitproductie. De grondstoffen konden gemakkelijk via de havens aangevoerd worden. In Frankrijk werd 

aan het eind van de achttiende eeuw bijna een miljoen kilo loodwit per schip ingevoerd; grotendeels uit 

Nederland.  

Productieproces 

Via chemische weg werd uit repen lood de kleurstof loodwit gewonnen. De uit Engeland, Wales of het 

Rijnland afkomstige looderts werd gesmolten en tot lange repen gegoten op een hellende ijzeren plaat, 

waarop stroken waren aangebracht. De afgekoelde repen werden opgerold en in potten gedaan, waarin 

eerst bierazijn of urine was gegoten. Het lood bleef hier net boven omdat in de pot drie noppen waren 

aangebracht, waar het lood op kwam te rusten. De potten werden in een loods vijf hoog opgestapeld en in 

mest geplaatst en ook afgedekt met mest. De mest zorgde ervoor dat het geheel ging broeien en de azijn- of 

urinedamp tastte het lood aan, wat vervolgens loodwit oplevert. 

 

Na vijf weken was er meestal voldoende loodwit ontstaan en kon de witte massa van het resterende lood 

geklopt worden. Na droging in de buitenlucht werd het loodwit gemalen en ten slotte vermengd met krijt, 

voordat het als kleine bolletjes werd verkocht. De mest werd uitgereden over naburige (landbouw)gronden. 

Het uitrijden van loodhoudende mest is een belangrijke oorzaak van de ernstige diffuse loodverontreiniging 

in Rotterdam, Amsterdam en Zaanstad! 

 

Afbeelding 14. Bron: Nieuwe Rotterdamsche courant, 15-06-1857. 
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Loodwitverf 

Het was gebruikelijk dat loodwit bij de schilder nog een tijd werd opgeslagen in tonnen. Het moest daar 

enige jaren ‘op rot’ staan; hoe langer dat gebeurde, hoe beter het loodwit werd. Om verf te maken wreef de 

schilder de loodwitbolletjes fijn en vermengde het poeder met lijnolie tot een witte verf. Indien nodig werden 

andere pigmenten toegevoegd om de gewenste kleur te krijgen. Ook kunstschilders gebruikten loodwit. 

Panelen en doeken werden eerst met loodwitverf geplamuurd. 

 

Aanvankelijk was loodwit te koop bij de kruidenier of apotheek. Vanaf de 17de eeuw kwamen er meer 

gespecialiseerde schilderswinkels, die hun waar van groothandelaren betrokken. Het schilderen van 

kozijnen, luiken en deuren van huizen gaat terug in ieder geval terug tot in de 15de/16de eeuw. 

 

Neergang 

Begin negentiende eeuw beperkte de Franse regering de invoer van loodwit. Dit was een serieus probleem 

voor de loodwitbedrijven. Bovendien was er toenemende concurrentie uit het Rijnland en Frankrijk. In 1865 

waren nog slecht negen loodwitfabrieken in ons land. Het loodwit werd tot in de jaren dertig van de vorige 

eeuw toegepast. Daarna werd het verdrongen door zinkwit. 

 

 

5.2 Loodwitfabrieken in Nederland 

De vroegste tekenen van het bestaan van een Hollandse loodwitindustrie dateren uit het einde van de 

zestiende eeuw. In de decennia die volgden maakte de Hollandse loodwitindustrie een sterke groei door. In 

1663 was er blijkbaar reeds sprake van een overproductie want in dat jaar vormden een zevental 

Rotterdamse loodwitmakers samen met hun Utrechtse collega's een kartel waarin de prijzen en de maximale 

productiehoeveelheden nauwkeurig waren vastgelegd. 

 

Aan het einde  van de achttiende  eeuw bereikte de  Nederlandse  loodwitindustrie haar grootste omvang. 

Van de ongeveer 35 fabrieken die ons land in die tijd telde waren er 15 in de regio Rotterdam3  gevestigd en 

zeker 10 in het gebied rond Amsterdam4 en in de Zaanstreek. De overige fabrieken bevonden zich in  de 

stad Groningen, in Friesland (2) en in Monnickendam, Bodegraven, Gouda, Schoonhoven, Dordrecht, 

Delfgauw (2x) en Delft. 

Met meer dan 400 arbeiders, verdeeld over 36 fabrieken, was de Nederlandse loodwitmakerij omstreeks 

1800 één van de omvangrijkste sectoren binnen de Nederlandse chemische nijverheid. In 1790 werd vanuit 

Rotterdam en Amsterdam ruim 1.350.000 kilo loodwit geëxporteerd. 

 

Afbeelding 15. Overzicht loodwitfabrieken 1800-1890. Bron: J.H. de Vlieger en E. Homburg.  

 

 

                                                      

3 Regio Rotterdam = Rotterdam, Kralingen, Delfshaven, Overschie en Schiedam; 
4 Regio Amsterdam  =  Amsterdam, Sloterdijk, Nieuwendam, Ouderkerk a/d Amstel en Nieuwer-Amstel. 
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5.3 Loodwitfabrieken Noord- Holland (Bevoegd Gezag Wbb)  

In 1816 waren er in Noord-Holland - het toenmalige Amsterdam uitgezonderd - 5 loodwitmolens gevestigd: 

Monnickendam (20 à 30 werknemers en reeds in 1816 stilgelegd), Zaandam (2 werknemers), Nieuwendam 

(2 werknemers), Westzaan (drie) en Sloten. In 1863 waren het er nog twee (plaatsnamen worden niet 

genoemd). 

 

Wanneer het grondgebied van de huidige bevoegde gezagen Wbb Amsterdam en Zaanstad buiten 

beschouwing worden gelaten, dan resteren er drie locaties in Noord-Holland waarvan is achterhaald dat er 

een voormalige loodwitmolen /-fabriek actief is geweest:  

1. Monnickendam, ter plaatste van de  Oude Zijdse Burgwal. Hier is in de periode 1766-1818 een 

loodwitfabriek actief geweest. In ‘Geschiedenis van de techniek van Nederland’ wordt deze aangeduid als 

één van de grootste Hollandse loodwitfabrieken. 

2. Purmerend, Loodwitmolen De Veth, ter plaatse van de Nieuwstraat. Hier zou in de periode 1670 – 1720 

een loodwitmolen actief zijn geweest.  

 
3. Enkhuizen, hier zou ter plaatse van de Packtuijn straet (nu Paktuinen)) een loodwitmolen zijn   

verplaatst/afgebroken in 1632: ”24 augustus 1632 : Is verstaen en geresolveert dat de Loot Meulen die 

tegenwoordich werdt gebruijckt in de Packtuijn straet van daer sal werden verleijdt, off buijten de stadt off 

in de nieuwe stadt op een bequame plaets, daer de geburen geen ..... ofte ongemack van en hebben, en 

dat de eijgenaer van selfs molen daer toe tijdt gegeven sal werden tot .......  

 

5.4 Bronnen 

De informatie in dit hoofdstuk is een samenvatting/bewerking van gegevens uit de onderstaande bronnen: 

• Vereniging Oud Monnickendam, Jaarboek 2012. De loodwitfabriek van Monnickendam (op de Oude 

Zijdse Burgwal, ds. C.A.E. Groot). Blz. 180 – 208. 

• Een loodwitmolen te Purmerend. Artikel door Jack Otsen in Nederlandse Historien 1994-6 

• http://www.bibliotheca-enchusana.nl/index.php?title=Lootmolen 

• J.H. de Vlieger en E. Homburg, ‘Technische vernieuwing in een oude trafiek. De Nederlandse 

loodwitindustrie, 1600-1870’, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 9 (1992), 13 

• Loodwitfabrieken in de negentiende eeuw. Dr. Ir J.  MacLean (z.j. / z.p.) 

• Loodwit. R.N. de Haas (z.j. / z.p) 

• RTV Rijnmond: reportage over loodwit met Cees Herweijer van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek 

Rotterdam (21 juli 2016).  

 

 

http://www.bibliotheca-enchusana.nl/index.php?title=Lootmolen
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6 TOEMAAKDEKKEN 

 

6.1 Toemaakdek5 

Binnen een deel van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland komen met name bij de 

koopveengronden en de weideveengronden toemaakdekken voor. Het ontstaan van toemaakdekken voert 

terug naar de Middeleeuwen. In die tijd kregen de lage veengebieden stadsvuil, in ruil voor turf die naar de 

grote steden werd gebracht. Dit materiaal  was  waardevol  als  mest,  maar  ook  voor  het  verhogen  van  

de  draagkracht van  de  grond.  De  aldus  opgebrachte  laag  staat  bekend  onder  de  naam toemaakdek. 

Het  toemaakdek  varieert  in  dikte  van  15  tot  50  cm  en  is  aanwezig  in  delen  van  de provincies  

Utrecht,  Noord-Holland  en  Zuid-Holland. De   aanwezigheid   van   toemaakdek is aan het bodemprofiel te 

herkennen  aan  een  zandige  bijmenging  door  het  veen  en  het verspreid in de grond voorkomen van 

potscherven, tegelscherven, glas, hout, kolen, delen van aardewerk pijpen en, minder algemeen, kleine 

gebruiksvoorwerpen uit de vorige eeuw. Naast de nuttige eigenschappen van het toemaakdek kleven er ook 

nadelen aan deze toemaakdekken. Op diverse locaties zijn hoge concentraties zware metalen en PAK 

aangetroffen. Verhoogde concentraties lood zijn met name afkomstig vanuit geglazuurd aardewerk en 

loodglas. 

 

6.2 Toemaakdekken in Noord-Holland 

Wageningen University & Research (WUR) beheert de Bodemkaart van Nederland. Deze kaart geeft 

ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Via de WUR is een kaartlaag van 

toemaakdekken voor Noord-Holland verkregen. De aanwezigheid in Noord-Holland beperkt zicht tot 2 

gemeenten:6 Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de gemeente Heemstede. 

Afbeelding 16. Toemaakdekken in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

 

 

                                                      

5 (1) Ecologische  risico's  van  bodemverontreinigingen  in  toemaakdek in de gemeente De Ronde Venen. 

Alterra-rapport 151, Wageningen 2000. (2) Diffuse loodverontreiniging in de bodem. Advies voor een 

gemeenschappelijk beleidskader RIVM Rapport 2015-0204. 

6 In de Wbb-gemeenten Amsterdam en Haarlem zijn ook toemaakdekken aanwezig.  
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Afbeelding 17. Toemaakdekken in de gemeente Heemstede. 
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7 RESUME  

 

Om risicolocaties als gevolg van een (diffuse) bodemverontreiniging met lood inzichtelijk te krijgen, dienen  

twee vragen beantwoord te worden: 

1. Waar liggen de locaties met een kwetsbaar bodemgebruik?  

2. Wat zijn de loodconcentraties daar ter plaatse? 

 

Een vast stramien voor het beantwoorden van deze vragen is (nog) niet aanwezig. Voor een (kleine) 

gemeente is wellicht maat- en handwerk mogelijk, maar voor een provinciale inventarisatie is dit een te 

langdurig en kostbaar proces. 

 

Kaart-over-kaartmethode 

De kaart-over-kaartmethode blijkt een bruikbare en efficiënte methode. Het resultaat van de methode wordt 

echter sterk bepaald door het aanbod en de kwaliteit van beschikbare ‘kaartlagen’. 

De belangrijkste beperkingen/tekortkomingen van beschikbare informatie in dit project zijn de onderstaande 

punten. 

a. De 95-percentielwaarde van de Bodemkwaliteitskaarten is niet optimaal. Het is een statistische 

uitdrukking van een aantal loodgehalten in een bepaald gebied, waarbij de kans klein (5%) wordt geacht 

dat een willekeurige meting in dit gebied een gelijke of hogere waarde heeft  

 

Veel beter zou het zijn als voor een gebied bekend zou zijn wat de statistische verdeling 

(percentielwaarden) is ten opzichte van een loodnorm: bijvoorbeeld 390 mg/kg. Een dergelijke insteek 

zou bij toekomstige bodemkwaliteitskaarten een relatief eenvoudige,  maar kwalitatief een grote 

verbetering zijn voor het maken van een loodkaart.  

 

b. Het koppelen met bodeminformatie is een abstracte exercitie en heeft eigenlijk vooral een signaalfunctie. 

Objecten/gebieden met hoge loodconcentraties springen zodoende in het oog. Maar belangrijke aspecten 

als de omvang van de verontreiniging, of dat deze misschien al (voldoende) is gesaneerd, zijn niet 

inzichtelijk. Ook is niet bekend of de locaties verhard zijn. Bij veel tuinen, maar ook bij scholen en 

kinderspeelplaatsen zal dit wél het geval blijken te zijn. 

 

De provincie Noord-Holland is zich van dit punt bewust en het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling dat er 

een vervolg (fase 2) op deze inventarisatie (fase 1) plaats gaat vinden.    

 

Verwachte uitkomsten 

De resultaten van het vele (data-technische) werk dat is verricht,  bevestigen eigenlijk wat min of meer al 

bekend was: de gebieden met de hoogste loodconcentraties zijn de oude vestingsteden, de aanwezigheid 

van loodwitindustrie en oude lintbebouwing en dorpskernen. Bijvoorbeeld: Medemblik (stadsrechten in 

1289), Enkhuizen (stadsrechten in 1356 + een loodwitmolen), Hoorn (stadsrechten in 1357), Purmerend, 

(stadsrechten in 1434 + een loodwitmolen), Monnickendam (stadsrechten in 1355 + een loodwitfabriek) en 

Middenbeemster (17e -eeuws.)  

In de gemeente Heemstede hebben de toemaakdekken een hogere gemiddelde loodwaarde dan de rest van 

de gemeente. De loodwaarden zijn echter niet zo hoog als in de oude (vesting)steden.  
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Het doel: beter zicht op de potentiele werkvoorraad 

Hoewel de uitkomsten op hoofdlijnen dan misschien niet verassend zijn, heeft de Noord-Hollandse 

inventarisatie een duidelijke meerwaarde voor twee andere aspecten: 

1. Door gebruik te maken van de BIS-data wordt breder gekeken dan alleen naar diffuse gebieden. Een 

kinderspeelplaats die als gevolg van een puntbron sterk met lood is verontreinigd, is evengoed een 

risicolocatie. Dergelijke locaties zijn nu inzichtelijk geworden 

2. Om tot een efficiënt  beleid te komen om de loodproblematiek aan te pakken, is inzicht in de aard en 

omvang van de problematiek essentieel. Door te werken met een thematische verdeling in 6 kaartlagen 

en deze te kwantificeren is de potentiele omvang van de problematiek nu goed inzichtelijk voor de 

Provincie Noord-Holland.   

 

 

Bestuurlijke afspraken 

In Noord-Holland is bestuurlijk afgesproken om de volgende definitie te hanteren voor kinderspeelplaatsen:  

Bij ‘plaatsen waar kinderen spelen’ gaat het om die plaatsen waar kinderen in contact komen met de 

onverharde bodem. De speelplekken worden samen met de gemeente geselecteerd, zodat lokale kennis en 

ervaring worden meegenomen.  

Definitie kinderspeelplaatsen: 

• openbare speelplaatsen (meestal in woonwijken) 

• speelplaatsen bij scholen 

• speelplaatsen bij kindercentra 

• trapveldjes 

• overige locaties, bij de gemeente bekend als speelplek voor jonge kinderen 

 

De sport-, recreatieterreinen en stadsparken worden buiten beschouwing gelaten. Aangenomen wordt dat 

kinderen hier niet dagelijks spelen en dat daarmee sprake is van een beperkte blootstelling. 

 

Vervolgfase 

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. 

Dit plan van aanpak beschrijft in zes stappen de wijze waarop de drie provincies de kinderspeelplaatsen 

willen inventariseren – en voor onderzoek selecteren – in de aandachtsgebieden waar het (P95-) gehalte 

voor (diffuus) lood van 390 mg/kg.ds wordt overschreden.  

Voor de inventarisatie per gemeente is een afzonderlijke checklist opgesteld voor de identificatie van de  

afzonderlijke speelplaatsen. Voor stap 6 (uitvoering onderzoek) wordt momenteel de onderzoeksstrategie 

lood op kinderspeelplaatsen uitgewerkt door SIKB. Ook wordt een communicatieplan opgesteld voor de 

informatievoorziening aan de betrokken doelgroepen in de verschillende stappen.  

 

Definitie kinderspeelplaatsen voor dit Plan van Aanpak: Plaatsen waar jonge kinderen (0 tot 6 jaar) spelen, 

zoals:  

• openbare speelplaatsen (meestal in woonwijken) 

• speelplaatsen bij scholen 

• speelplaatsen bij kindercentra 

• trapveldjes 

• overige locaties, bij de gemeente bekend als speelplek voor jonge kinderen 

De sport-, recreatieterreinen en stadsparken worden (voor zover niet vallend onder de laatste categorie) 

buiten beschouwing gelaten. Aangenomen wordt dat kinderen hier niet dagelijks spelen en dat daarmee 

sprake is van een beperkte blootstelling. 

 

De eerste vervolgstap betreft het identificeren van de gemeenten waar concentraties >= 390 mg/kg ds 

worden aangetroffen. Samen met de Omgevingsdiensten zal contact worden gelegd met deze gemeenten 

om de bevindingen uit dit rapport voor te leggen.  
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De tweede stap betreft een bijeenkomst met gemeenten, GGD en OD waarbij alle betrokkenen op de hoogte 

worden gesteld van de achtergrond en de geplande acties qua uitvoering en communicatie en worden 

eventuele knelpunten benoemd.  

De derde stap betreft de inventarisatie per gemeente van de kinderspeelplaatsen en beoordeling per 

kinderspeelplaats. Tevens worden het communicatieplan en de communicatiemiddelen als folders en 

posters afgerond.  

De vierde stap betreft het informeren van de omgeving nabij de te onderzoeken speelplaatsen en het 

aanbesteden van de kinderspeelplaatsen die daadwerkelijk onderzocht moeten worden.  

In stap vijf wordt het onderzoek daadwerkelijk uitgevoerd op basis van fysiek bodemonderzoek dat volgt uit 

de methodiek van SIKB. 

Het doel is uiteindelijk om per wijk/gemeente vast te stellen op welke kinderspeelplaatsen welke 

maatregelen nodig zijn (evt. keuzes). Inzicht in de kinderspeelplaatsen op basis van analysegegevens is 

gereed in december 2018. 

Wanneer na afloop van het onderzoek alle bovenstaande inzichten beschikbaar zijn, ziet het vervolgpakket 

aan maatregelen er als volgt uit: 

 

Vervolg maatregelingen 

• Vaststellen maatregelen per kinderspeelplaats; 

• Voorbereiding en aanbesteding uitvoering (inclusief te doorlopen procedure, afhankelijk van het juridisch 

kader); 

• Communicatie over maatregelen; 

• Uitvoering maatregelen. 

 

MKBA: een nieuwe afwijkende manier van het ‘saneren’ van locaties 

Tot slot is het nog van belang om te vermelden dat,  in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, CE Delft en Tauw een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd hebben van maatregelen 

ter beheersing van risico’s van diffuse loodverontreiniging in de bodem. Een van de belangrijkste uitkomsten 

van deze MKBA is dat het niet persé ‘voordelig’ is om de locaties met de hoogste  loodgehalten de hoogste 

prioriteit toe te kennen. Voor meer informatie wordt verwezen naar: Maatschappelijke kosten-batenanalyse 

maatregelen bodemlood. CE Delft / TAUW, oktober 2017. 
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BIJLAGE A OVERZICHTSKAARTEN PER GEMEENTE 
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